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Jan Hemsvik (1924-2008)

Jan Hemsvik døde i sitt hjem 3. januar 2008. En av de virkelig store i norsk friidrett er borte. Jan
Hemsvik viet hele sitt liv til friidretten; først og fremst til klubben i sitt hjerte, Idrettsklubben Tjalve.
Jan nedla et enormt arbeid ikke bare her, men også i Norges Friidrettsforbund og Oslo Friidrettskrets.
Jan Hemsvik vil bli dypt savnet. Vi lyser fred over hans minne.
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Jan Hemsvik
En av norsk friidretts virkelige nestorer og gentlemen,
Jan Hemsvik, gikk bort i nyttårshelgen. Jan ble 83 år
gammel.
Jan Hemsvik ble født i Oslo 11. mars 1924. Etter å ha
bodd i Horten noen år, kom han tilbake til Oslo på
slutten av 40-tallet. Han ble tilsatt hos J.L. Nerlien og
senere i Kodak Norge. Ved siden av viktige oppgaver
og et trofast virke i disse firmaene, var det friidretten
som opptok ham og krevde det meste av hans tid. Jan
var godt utdannet og svært kulturelt interessert. Han
var meget musikalsk og spilte gjerne piano. I sin ungdom komponerte han noen småstykker. Det hendte at
han på klubbkvelder i Tjalve satte seg ved pianoet,
men som den personlig beskjedne mannen han var,
skjedde det dessverre altfor sjelden.
Jan har vært en meget viktig person for norsk friidrett
på landsplan, for friidretten i Oslo og ikke minst for
sin klubb, Idrettsklubben Tjalve. Jan Hemsvik har bekledd de fleste verv i alle friidrettens organisasjonsledd med unntak av presidentstillingen i forbundet. Jan
ønsket imidlertid alltid å være den virkelige idretten
nær, og trivdes best på friidrettsbanen fra tidlig morgen til sen kveld - som svært mange i friidretts-Norge
har fått erfare. Jan var aktiv til det siste og hadde sin
daglige gange på IK Tjalves kontor helt til like før jul.

Jan Hemsvik der han trivdes best—nede på banen blant de aktive.

Jan Hemsvik kom til Tjalve og til friidretten rett etter
siste verdenskrig. Siden den gang har han vært "Mr.
Bislett", "Mr. Friidrett", "Stemmen fra Bislett",
"Speakeren med stor S" og så videre. Men Jan var
først og fremst utøvernes og klubbens mann. Mang en
aktiv har med stort engasjement foredratt sine tildels
trivielle problemer over telefon til en mann som alltid
har gitt inntrykk av å ha mer enn nok tid til å snakke

med alle. Jan ble valgt inn i IK Tjalves styre i 1952 og
satt sammenhengende i klubbens styre helt fram til
1989. I dette lange tidsspennet var han formann i to
perioder på til sammen syv år. Også etter at han gikk
ut av klubbens styre var Jan tilstede på de aller fleste
styremøter i kraft av den sentrale ressurspersonen han
var.
Ved siden av å arbeide utrettelig for å bevare og styrke
Tjalves posisjon som en av landets ledende friidretts–
klubber, var det klubbens arrangement, Holmenkollstafetten, som var Jan Hemsviks ”hjertebarn”. I de årene Jan satt sentralt i Tjalves ledelse gjennomgikk
Holmenkollstafetten en enorm utvikling. Stafetten ble
åpnet for mosjons- og bedriftslag og – endelig også for
kvinner. På samme måte som diskusjonen noen år tidligere om hvorvidt ”gutteklubben Tjalve” skulle åpne
for medlemskap for kvinner, ble det atskillig debatt
rundt spørsmålet om kvinner i Holmenkollstafetten.
Jan Hemsvik var nok i begge disse spørsmålene noe
tilbakeholden, men hans synspunkter var alltid motivert ut fra hva han mente var Tjalves beste og ønske
om å kunne mestre det klubben tok på seg. Han var
opptatt av og hevdet sterkt at man alltid måtte vite at
man kunne ivareta de oppgavene man tok på seg. Han
tok de nye ”utfordringene” og arbeidet nær sagt døgnet
rundt for klubben sin og for Holmenkollstafetten.
Det er svært mange som husker ham som "stemmen
fra Bislett", speakeren som hadde oversikt over alt innen friidretten og som husket nær sagt alles personlige
rekorder - helt uavhengig av hvilket nivå og hvor gammel utøveren var. Mang en smårolling har blitt svært
så stolt når Jan kunne opplyse over høyttaleren at resultatet var ny "pers"! Jan var også årsaken til at undertegnede valgte å melde overgang til Tjalve.
I Oslo Friidrettskrets har han også lagt ned utallige
timer, fra leder til stevnearrangør. Ingen har slått Jan
Hemsvik i dommerfremmøter i Oslo på over 50 år! 6070 dager i året var ikke uvanlig for ham. I tillegg har
utallige NM-arrangører satt pris på hans tjenester og en
rekke andre arrangementssteder som bl.a. Lillehammer, Drammen, Hokksund og Stange. Så årlig var det
nok nær 100 dager. Som speaker var han den alltid
informerte - personlige rekorder ble delt med publikum med største selvfølgelighet, det være seg om det
gjaldt verdensstjerner eller den yngste rekrutt. Nitidige
forberedelser var en av hans hemmeligheter. Noe som
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hans vektlegging av hva som er viktig, er at han mang
en gang har blitt invitert til å overvære de store mesterskapene, men har det kollidert med barne-og ungdomsstevner hjemme, f.eks på Stovner, så måtte han
være der - de ble prioritert. I Norges friidrettsforbund
sentralt har nok den minste delen av hans friidrettskarriere foregått. Han kom inn i Serieutvalget i 1953 og
var med til 1958 og utvalgets leder i 1955. Da kom
han med i forbundets styre hvor han satt fra 1956 til
1958, de to første årene som sekretær. Siden var han
medlem av Lovutvalget fra 1960 til 1984, Redaksjonsutvalget i 1961 og 1962 og Barne-og Ungdomsutvalget fra 1971 til 1976. Det gir 28 år som tillitsvalgt og 14 som oppnevnt i forbundets arbeid! Jan
fikk forbundets Fortjenestediplom i 1955 og Fortjenestemedaljen - den høyeste utmerkelsen for administrativ innsats i 1964.
Jan Hemsvik søkte aldri posisjoner for egen del; han
søkte ikke glans og skryt, men hans innsats og betydning er uvurderlig.
Norsk friidrett og et meget stort antall personer i norsk
friidrett har mye å takke Jan Hemsvik for.
Idrettsklubben Tjalve står i stor takknemlighet til Jan
og lyser fred over hans minne.

Jan Hemsvik var i første rekke Idrettsklubben Tjalve og
Oslo Friidrettskrets mann, selv om Jan alt på midten av
50-tallet hadde styreverv i Norges Friidrettsforbund.
Jan hadde tillitsverv i Oslo Friidrettskrets sammenhengende i 40 år, hvorav 6 år som formann i kretsen
(1972-1978)
Jan fikk sitt første verv i Oslo Friidrettskrets i 1959 da
han ble valgt inn i Barne- og Ungdomsutvalget.
I 1964 ble Jan 2. varamann til styret, året etter rykket
han opp til 1. varamann. I 1967 ble han styremedlem
og som nevnt formann i 1972. Da Jan gikk av som formann i 1979 fortsatte han imidlertid som styremedlem
fram til 1984.
1.februar 1984 ble Jan ansatt som konsulent på deltid i
Oslo Friidrettskrets – en stilling han hadde til 1. april
1991 da han gikk av med pensjon. Som avskjedspresang fra kretsen fikk han en forgylt mikrofon festet på
en plakett og ble slått til ”Ridder av den gylne mikrofon”.
Som ansatt kunne ikke Jan sitte i kretsens styre, men
fortsatte som medlem i Idrettslig utvalg (1985-1991) og
deretter som medlem av Arrangementsutvalget (19921998)

Svein Lilleberg
Jan Hemsvik har fra midten på 60-tallet og fram til og
med 2003 vært en sikker og myndig dirigent på stort
sett alle kretstingene i Oslo.
Jan Hemsvik ble Forbundsdommer i 1959 og når det
gjelder oppmøter på friidrettsstevner – i første rekke
som speaker – er det ingen i hele kongeriket som har
flere oppmøter i løpet av en sesong enn Jan. Oslo Friidrettskrets dommerlaug deler hvert år ut en premie
(krus) til den friidrettsdommeren som har flest oppmøter i løpet av sesongen. Denne premien fikk Jan i 1962.
Premien kan imidlertid bare tildeles en gang – hvis
ikke hadde Jan fått den 40 år på rad!
Jan Hemsvik ble tildelt Oslo Friidrettskrets hedersbevis
”Rasmusstatuetten” i 1962.
Vi lyser fred over hans minne
Jan Hemsvik; Speaker med stor S.

Knut Alme

Bjørn Henriksen
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av tre unge menn, Gustav S. Thorp, Oscar Fredriksen og
Asbjørn Bjerke. Thorp med sine 24 år var den eldste, 19
år gamle Bjerke den yngste. Alle tre var utbrytere fra
Kristiania Sportsforening, som var blitt dannet i 1847
og ble oppløst allerede i 1893. Etter en rekke opphissete
diskusjoner i Sportforeningen, blant annet om amatørspørsmålet, trakk de tre seg ut sent i 1890. Om kvelden
tredje juledag møttes de i ”den nye bodega i Prinsens
gade”, og der ”beseglede” de dannelsen av den nye
klubb med ”et glass vin og et haandtrykk”. I sin beretning om begivenheten 15 år senere konstaterte Gustav
Thorp tørt at dette ”var visstnok den mindste forening,
baade her i landet og ellers, men vi var til gjengjeld enige og opfylt av iver for sagen”
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Minneord fra Presidenten
I 1964 tok jeg dommerkurs i fridrett og ble, da jeg
startet som dommer samme vår, venn med Jan, et
vennskap som varte i over 40 år. Jan var Mr. Friidrett.
Han var alltid tilstede, på små og store arrangement,
alltid velinformert om alle deltagere.
Han var mest kjent som speaker. Her formidlet han
ikke bare resultater, men også sin store kunnskap om
friidrett. Men Jan var mer enn speaker, han var også
organisatoren med stor O. Jan nedla et imponerende
arbeid for sin klubb Tjalve gjennom mer enn 50 år.

Jan var en hedersmann, det var alltid orden i hans saker.
En av norsk friidretts store er gått bort. Jan vil bli dypt
savnet av hele friidretts-Norge
Svein Arne Hansen

Jan nedla også et stort arbeid i Bislett Alliansen. Han
var en av grunnleggerne i 1965. Jan var her aktiv i 40
år, og med sin enorme arbeidskapasitet en av grunnene
til at Bislett Games ble en suksess, og en av grunnene
til at Bislett Games fortsatt er et av verdens største
friidrettstevner.
Jan gjorde også et stort arbeid for forbundet og har
hatt en rekke verv også i NFIF. Jan ble tildelt NFIF `s
høyeste utmerkelse Fortjenestemedaljen allerede i
1964.

Et av de siste bildene tatt av Jan Hemsvik. Her under torskeaften i
november 2007 sammen med Kjetil Myrtun.

